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Nordjylland på sikker kurs mod maritim vækst
Danmarks nordligste maritime klynge i Frederikshavn og Skagen har lagt en sikker kurs mod vækst. En
bevidst satsning på innovative maritime løsninger, nybyggeri og reparationer til bl.a. offshoreindustrien, en
stærk maritim serviceindustri, konventionel havnevirksomhed og en udbygget miljø- og
genvindingsindustri har givet vind i sejlene i det blå kraftcenter.
- Ordrebøgerne er fyldt et godt stykke frem i tiden, lyder meldingen fra de maritime virksomheder i Frederikshavn
og Skagen. Den maritime branche i Frederikshavn Kommune er i solid vækst, og der er udsigt til endnu større
vækst med de planlagte markante havneudvidelser i Frederikshavn og Skagen. Nye arbejdspladser opstår hver
eneste dag, og de maritime uddannelsesinstitutioner arbejder tæt sammen med virksomhederne, Erhvervshus
Nord, MARCOD (Maritimt Center for Optimering og Drift) og Frederikshavn Kommune om at udvikle og udbyde
uddannelser og kurser, der ruster de unge og de erfarne med de kompetencer, som den maritime branche og
offshoreindustrien efterspørger.
Skibet er ladet med 32 siders væksthistorier
Den stærke maritime klynge i Frederikshavn Kommune har et hav af gode væksthistorier at fortælle. Derfor udgiver
Frederikshavn Kommune i samarbejde med Erhvervshus Nord og MARCOD i dag et 32 siders indstik i Børsen.
Indstikket har fokus på samtlige maritime forretningsområder, havneudvidelser i milliardklassen, uddannelse og
kompetenceudvikling samt de nye forretningsmuligheder inden for det næste store vækstområde –
offshoreindustrien.
Niels Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord og adm. direktør i MARCOD ser et stort potentiale for både
virksomheder og personer i den maritime klynge i kommunen:
-

Med den gode vækst og udvikling, der er på det maritime område i kommunen, er der et stort potentiale
for virksomheder, som satser på det maritime marked. Nye virksomheder kan lægge sig i kølvandet på den
vækstdrivkraft, der allerede er i de eksisterende maritime virksomheder. Det maritime miljø, vi har her, er
samtidig yderst relevant for personer i den maritime branche. Hvis man har de rette kompetencer, er der
utrolig gode jobmuligheder i spændende jobs. Det er kort sagt her, man skal være, hvis man som
virksomhed eller person har ambitioner inden for den maritime verden, siger han.

Også Frederikshavns borgmester Lars Møller ser konkrete fremtidsperspektiver:
-

Vi har et unikt maritimt miljø i Frederikshavn Kommune. Et maritimt kraftcenter, der er dynamo i
regeringens nye maritime vækststrategi. Vi har netop været til et møde med erhvervs- og vækstminister
Ole Sohn på Christiansborg, hvor vi drøftede to initiativer, der kan medvirke til at sikre Det Blå Danmark en
førerposition i Europa. Det ene initiativ er en færge bygget i kulfiberkomposit – et materiale, der kan
reducere brændstofforbruget – og dermed også udledningen af CO2 og andre emissioner væsentligt. Det
andet initiativ er etablering af et nationalt maritimt brancheudviklingscenter i Frederikshavn. Ministeren var
meget positiv og åben overfor begge initiativer, som han gerne vil have yderligere materiale om. Dette
materiale er vi i fuld gang med at udarbejde, udtaler han.
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Om Erhvervshus Nord
Erhvervshus Nord er den fælles driftsenhed for erhvervsforeningerne i Frederikshavn, Sæby og Skagen, som til
sammen har omkring 550 medlemsvirksomheder. Erhvervshus Nord varetager den kommunale erhvervsindsats for
og i Frederikshavn Kommune og arbejder for at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i
kompetenceniveauet. Arbejdet er koncentreret om fire definerede vækstspor, hvor et af dem er det maritime
område.
Om MARCOD
MARCOD er et nationalt videnscenter, som støtter den danske maritime service- og udstyrsindustri med at fremme
innovationskraften i virksomhederne og omsætte nye ideer til konkurrencedygtige produkter, services og
forretningskoncepter inden for miljømæssig optimering og drift eller andre markedssegmenter med potentiale for
danske maritime virksomheder. MARCOD støtter endvidere maritime virksomheder i at finde oplagte
samarbejdspartnere med relevante aktører i Det Blå Danmark samt i Skandinavien. MARCOD er etableret i
2011, organiseret som en fond og har base i Frederikshavn. Læs mere på www.marcod.dk

